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GUIA PER AL PARTICIPANT DEL TFM 2017
Ja queda molt poc per a la 3a edició del Trail Fonts del Montseny. En aquest document et facilitem
una sèrie d'informació que et servirà de guia i ajuda.
Si us plau, llegeix-la detingudament: conté informació pràctica i imprescindible per a la teva cursa.
Que tinguis molta sort el dissabte!

HORARIS I TANCAMENT
Sortida cursa llarga, 30 Km, a les 8h a la Plaça Major de Viladrau.
Sortida cursa curta, 20 km, a les 9h a la Plaça Major de Viladrau
Sortida Trailet, 2 Km, a les 18h a la Plaça Major de Viladrau
Tancament d’arribada (circuit curt i llarg): a les 16:30h
Control de pas límit horari per a la carrera llarga: a les 12:30h al km 18 (Font de Cims).
L'Organització obligarà a tallar el recorregut als participants que no arribin a aquest control abans de
l'hora indicada.

CONSULTA EL TEU DORSAL A LA WEB
Dijous 29, un cop tancades les inscripcions, podràs consultar el teu dorsal a la secció Curses > dorsal
cursa Curta o dorsal cursa Llarga de la nostra web (www.trailfontsdelmontseny.com). Pren nota del
número que et correspon i així la recollida d'aquest serà més ràpida.

ON ES RECULL EL DORSAL?
Per retirar el dorsal, has de dirigir-te al lloc que vas indicar en fer la inscripció.
Si no ho recordes, pots consultar-ho a la nostra web (secció Curses > dorsal cursa curta o dorsal cursa
llarga).
Si vas a recollir el dorsal a la botiga Barrabés de Barcelona o a l'Espai Montseny de Viladrau, recorda
que només recolliràs el dorsal, la bossa del corredor es recull el dia abans o el mateix dia abans de la
cursa. La següent taula mostra els llocs de recollida i els seus horaris:
Botiga Barrabés
(Barcelona)
c/ Roger de Llúria,
77, 08009
Barcelona

Espai Montseny
(Viladrau):
Carrer Migdia, 1
(ParkHotel), 1740
6 Viladrau

Club Viladrau
(Viladrau)
Passeig
Farigoles, s/n,
17406 Viladrau

Pavelló Municipal
c/ Les piscines s/n,
17406 Viladrau
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Inscrits
fins al 22
de juny

De:

De:

Dilluns 26 de juny
(10:30h a 14h i de
16h a 19h)

Dimarts 27 de
juny (de 10:30h a
14h i de 16h a
19h)

Fins:
Dijous 29 de juny
(10:30h a 14h).

El divendres 30
de juny (de

El dissabte 1 de juliol
abans de les curses:

17h a 21h)

- 6:30h a 7: 30h per a
la cursa llarga.
- 7:30h a 8:30h per a la
cursa curta.

Fins:
Dijous 29 de juny
(10:30h a 14h).

Inscrits
del 23 al
29 de
juny

- 6:30h a 8:30h i de
16h a 17:30h per al
Trailet
El divendres 30
de juny (de

El dissabte 1 de juliol
abans de les curses:

17h a 21h

- 6:30h a 7:30h per a la
cursa llarga.
- 7:30h a 8:30h per a la
cursa curta.
- 6:30h a 8:30h i de
16h a 17:30h per al
Trailet

QUÈ ES NECESSITA PER RETIRAR EL DORSAL?
•
•
•
•

•
•

És obligatori presentar el DNI.
És obligatori lliurar el Full de Responsabilitat signat (pots descarregar-lo a la nostra web:
secció Inscripcions, al costat de Reglament.
En cas d'estar federat: és obligatori presentar la llicència.
Pots retirar el dorsal d'un altre corredor sempre que lliuris el seu Full de Responsabilitat
signat per ell i presentis el seu DNI i/ o llicència federativa (pots presentar-lo a través de la
pantalla de mòbil).
Per als menors d'edat, cal presentar l'autorització del tutor del menor.
No es necessita presentar "Xip groc" (molts ho pregunteu). El xip de control de carrera està
incorporat en el vostre dorsal.

BOSSA DEL CORREDOR/ A
La bossa del corredor TFM2017 inclou els següents productes:
•
•
•

Samarreta tècnica oficial del TFM 2017
Adhesiu del TFM 2017
Un fuet de Casa Tió
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un mapa del Montseny amb els recorreguts marcats del TFM 2017
Una ampolla d'aigua Viladrau
Una beguda vegetal Yosoy
Un estic hidratant amb protecció NEUSC ESPORT
Una Headband Compressport personalitzat de la cursa
Una beguda Powerade
Un gel i una barreta RS Sport
Un suplement del diari Sport amb tota la informació de la cursa
Un cupó dte. per bescanviar per material esportiu a la botiga Barrabés de Barcelona
Flyers diversos: La Posada de Sant Segimón, Espai Montseny, Test FarmaciaAbierta24h.com

I alguna sorpresa més ...

QUÈ ES NECESSITA PER RETIRAR LA BOSSA
DEL CORREDOR?
Canvi important: La bossa del corredor s’ha de retirar ABANS de la cursa i NO DESPRÉS, al Pavelló
Esportiu Municipal de Viladrau, on també es poden recollir els dorsals. És el mateix lloc on teniu el
servei de GUARDA-ROBA. Els que recolliu el dorsal el dia abans o el mateix dia de la cursa, haureu de
recollir també en aquest moment la bossa del corredor.
Els que només recolliu la bossa del corredor perquè prèviament ja vau recollir el dorsal a Barrabés o
l'Espai del Montseny, només cal que presentar el dorsal.

INSCRITS QUE HEU COMPRAT ROBA TFM
La roba TFM comprada en el moment de la inscripció es lliurarà juntament amb la bossa del
corredor. Heu de lliurar el DNI per acreditar la vostra compra.

AVITUALLAMENTS
Pots descarregar el PDF amb tota la informació dels avituallaments a la secció Curses> Avituallaments
del nostre web.
CURSA CURTA:
CASTANYEREDA D'ESPINZELLES/ KM 7
Plàtan, taronja, síndria, pastes
Aigua, Aquarius
COLL DE LES 3 CREUS/ KM 13,5
Plàtan, taronja, síndria, pastes, gels, llaminadures, barretes energètiques
Aigua, Aquarius
ELS MOLINS/ KM 18
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Plàtan, taronja, galetes
aigua
VILADRAU (META)/ KM 20
Plàtan, taronja, síndria, pastes, amanida de pasta, macedònia,
Aigua, Coca-Cola, Aquarius, Powerade, cervesa
CURSA LLARGA
CASTANYEREDA D'ESPINZELLES/ KM 7
Plàtan, taronja, síndria, pastes
Aigua, Aquarius
COLL DE LES 3 CREUS/ KM 13,5
Plàtan, taronja, síndria, pastes, gels, llaminadures, barretes energètiques
Aigua, Aquarius
EL CORRAL DEL PUJOL/ KM 19
Plàtan, taronja, síndria, gels, galetes xocolata
Aigua, Aquarius, Coca Cola
SANT SEGIMON/ KM 25
Plàtan, taronja, síndria, pastes, gels, barretes energètiques
Aigua, Aquarius
ELS MOLINS/ KM 28,5
Plàtan, taronja, galetes
aigua
VILADRAU (META)/ KM 30,8
Plàtan, taronja, síndria, pastes, amanida de pasta, macedònia,
Aigua, Coca-Cola, Powerade, cervesa

COM ARRIBAR A VILADRAU
Arribar a Viladrau és fàcil. Si vens en cotxe, estem a 50 minuts de Girona i a 1h de Barcelona. També
es pot arribar amb autobús, taxi o tren fins a Balenyà (15 min) o Vic (20 min).
En cotxe/ moto
Des de Barcelona (75 km, 1 hora): per la C-17 direcció Vic, per Seva.
Des de Girona (55 km, 50 m) o Costa Brava (55 km, 1 hora): per la C-25 direcció Vic, sortida 202 (per
Espinelves).
Des Manresa (70 km, 1 hora) o Lleida (185 km, 2 hores i 15 m): per la C-25 direcció Vic, sortida 194.
Des de Vic (20 km, 30 m): per la C-25, direcció Girona, sortida 194.
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Amb autobús
Des de Girona, Manresa o Lleida a Vic: TEISA, Tel: 972.204.868
Des de Vic a Viladrau i des de Barcelona a Vic: SAGALÉS, Tel: 93 889 25 77
Amb tren
Des de Barcelona fins a Balenyà (Estació "Tona-Seva-Balenyà o fins a Vic): RENFE, Tel: 902 240 202
Cal cobrir el tram Balenyà-Viladrau
Amb taxi
Servei de taxi Jaume Costa, 629 30 59 24

APARCAMENT
Només arribar a Viladrau, trobaràs voluntaris i rètols indicatius. Tot l'aparcament es troba a prop de
la sortida i del pavelló municipal. El pavelló està a 8-10 minuts caminant de la plaça (SORTIDA). Pots
consultar-també en el següent mapa TFM Viladrau (zona en verd).

MAPA TFM VILADRAU
Pots descarregar-te el mapa ampliat en la secció Curses> Mapa TFM 2017 Viladrau de la nostra web.
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SERVEIS INCLOSOS A LA INSCRIPCIÓ
A part de la bossa del corredor, els inscrits al TFM 2017 teniu els següents serveis a la vostra
disposició:
DUTXES
Un cop finalitzada la cursa, pots utilitzar les dutxes del pavelló municipal.
GUARDA-ROBA
Situat al pavelló esportiu municipal. Podràs deixar la teva bossa quan recullis el dorsal fins a les 17h.
FISIOTERÀPIA
Fins a 6 fisioterapeutes que et deixaran les cames noves un cop finalitzada la cursa.
CERVESA
Cervesa del Montseny, fresca i a pressió, per a tots aquells que creueu l'arc d'arribada.
PLAT DE PASTA/ MACEDÒNIA
A més de recuperar forces amb aigua, llaminadures, galetes, Coca-Cola i fruita, podràs prendre un
plat de pasta i una macedònia espectacular.
PISCINA
Tens accés gratuït a 2 piscines: la Piscina Municipal i la Piscina del Club Viladrau.
La piscina municipal està al costat del Guarda-roba i les dutxes i disposa de servei de bar.
La piscina del Club Viladrau es troba a uns 150 metres de la piscina municipal i disposa de servei de
restaurant.
Els preus dels tiquets dels acompanyants dels corredors són els següents: adults 4 €, de 6 a 18 anys 3
€ i menors d'edat entrada gratuïta.
L'horari per a les dues piscines és de 10h a 19h. accés limitat

SORTEJOS
Tens la possibilitat de guanyar:
• Una nit d'hotel a l'XALET LA COROMINA per a 2 persones amb sopar i esmorzar.
• 2 vals de 50 € per bescanviar per material esportiu a la botiga Esports Nabes de Girona.

ATENCIÓ MÈDICA
L'equip mèdic (2 metges, infermers, ambulància i equip de protecció civil) estarà pendent en tot
moment, a la muntanya durant la carrera i a la línia d'arribada. Al dorsal està escrit el telèfon mòbil
del metge.
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REGLAMENT
És important que llegiu el reglament. Participar en el TFM 2017 significa l'acceptació del reglament.
Tot participant ha de portar signat el Full de responsabilitat i lliurar-lo quan reculli el dorsal. Aquests
dos documents són a la pàgina web, a la secció Inscripcions.

MATERIAL OBLIGATORI
No hi ha material obligatori, però et recomanem:
•
•
•
•
•
•
•

Telèfon mòbil amb el número de telèfon de RETIRADA o EMERGÈNCIES (el trobaràs imprès
en el teu dorsal).
Track de la teva cursa. Pots descarregar-te el track de la cursa curta o llarga al nostre web,
secció Curses > Cursa Curta / llarga> Veure recorregut Wikiloc
Camelback o bidó.
Sals, barretes energètiques o gels.
Protecció solar.
Gorra o buf.
Jaqueta paravents (en cas de pluja).

Ull que hi ha previsió de pluja !!!

PREVISIÓ DEL TEMPS
Dissabte 1 de juliol a les 8h AM: Intervals ennuvolats, plugim, Sensació tèrmica 13 ° C, Possibilitat de
pluja 40%.
Dissabte 1 de juliol a les 12h AM: Intervals ennuvolats, plugim, Sensació tèrmica 17 ° C, Possibilitat
de pluja 40%.

INFO DEL TRAILET
Els que esteu apuntats al Trailet (carrera pares/ mares amb fills / filles) heu de recollir el dorsal al
Club Viladrau (Passeig Farigoles s / n) de 16h a 17h. La prova és de 2 km amb inici i final a la Plaça de
Viladrau, i serà a les 18h.
Tots els equips que finalitzin la cursa, rebran el diploma de FINISHERS TRAILET TFM 2017.
Més informació del Trailet a la nostra web, secció Curses > El Trailet

